
En hundraåring full  
av positiv lokal energi

Vi fyller 100 år!
Vår lokala närhet 
gör oss starkare 
och ärligare

  
   fira vårt  

100-årsjubileum!
Söndag 5 maj. Tårtkalas i Våxtorp.
Lördag 18 maj. Familjedag på Södra Hallands Kraft i Vallberga.
Söndag 2 juni. Tårtkalas i Skummeslövsstrand. 
Söndag 18 augusti. Tårtkalas i Knäred.

Inbjudan med mer information, se annonser längre fram på Facebook.

Välkomna!
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En hundraåring  
full av lokal energi

V
i är en stolt jubilar som ser 
fram emot framtidens energi-
utmaningar. Våra 100 år har 
gett oss unik kunskap och 
lokalkännedom, med en  
närhet till våra användare 

som är enormt viktig för framtiden. Det är 
ingen nyhet att dagens klimatförändringar 
kräver energiomställning. Utvecklingen går 
mot mer småskalig elproduktion, där fler och 
fler av er kommer producera egen energi på 
olika sätt. Detta ställer krav på vår lokala infra-
struktur, så att ni kan sprida er energianvänd-
ning över dygnet och sälja eventuellt överskott 
till närmast behövande granne. Hos oss på 
SHK kommer detta på sikt skötas automatisk 
via artificiell intelligens (AI) som finns inbyggd 

Vi ska göra våra kunders 
energivardag enklare.

i våra digitala sats-
ningar. Vi tänker se 
till att utveckla och 
systematisera nya 
energilösningar så 
att de fungerar så 
enkelt, effektivt och 
miljöfrämjande som 
möjligt. För dig.

TOMMY KARLSSON, VD, SÖDRA HALLANDS KRAFT

Ett historiskt sammandrag

Den ekonomiska föreningen Södra Hallands Kraft 
föddes den 18 februari 1919. Vi var då en av sju 
elföreningar som startades under åren 1911–1926 
i södra Halland. Elektriciteten i Laholm hade då 

redan kommit igång (två år före Stockholm!) tack vare 
grosshandlare Otto Hallberg som byggt en liten vattenkraft-
station i Lagan. Denna togs över av Laholms Elverk när det 
startades 1907. Samtliga dessa elföreningar och Laholms 
Elverk ingår idag i Södra Hallands Kraft (SHK).

Jubileumsbok om  
vår 100-åriga historia

”Södra Hallands Kraft  
ekonomiska förening - 100 år”  
Av Roy Karlsson
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TOMMY KARLSSON, VD, SÖDRA HALLANDS KRAFT

Efterfrågan på el utvecklades  
ganska långsamt. 
När elen kom önskade hushållen först bara 
ett fåtal belysningspunkter, eftersom lysfoto-
genen var svåråtkomlig och dyr. Så små-
ningom introducerades elspisen och satte 
en sådan fart att vi fick anordna kurser åt 
husmödrarna. Industrin och lantbruket å sin 
sida installerade gärna motorer för att ratio-
nalisera sina verksamheter. 1945 hade 90 % 
av hushållen i nuvarande Laholms kommun 
elektrisk ström.

Mellan 1955 och 1985 femtondubblades 
elanvändningen i södra Halland. Priset 
på olja hade på kort tid fyrdubblats 
medan priset på el i princip låg stilla 
tack vare Sveriges satsning på kärn-
kraft. Husen bytte uppvärmning från 
olja till el samtidigt som 70- och 80-talen 
fick en byggboom. 

SHK har under många år varit innovativa 
och tidiga med att införa nya tekniker. Vi var 
bland de första i landet som satte upp ”stör-
re” vindkraft, vi byggde den första kommer-
siella biogasanläggningen i landet och har 
varit tidiga med solceller och laddinfrastruk-
tur. Det har alltid funnits en nyfikenhet och 
intresse för frågor som i dag är högaktuella 
med tanke på klimatet.

1996 ändrades förutsättningarna för SHK 
radikalt i samband med att elmarknaden 
avreglerades. För att kunna erbjuda våra 
kunder att köpa el lokalt bildade vi elhan-
delsbolaget Kraftaktörerna. Samarbetet med 
Kraftaktörerna utvecklades positivt under 
många år men av olika skäl köptes Kraftak-
törerna upp av det rikstäckande Bixia 2010.

De senaste 7-8 åren har vi fokuserat på 
att jobba fram en strategi på att bli en 
energikoncern som kan erbjuda våra 
kunder smarta energilösningar. 2015 
lämnade vi ägandet i Bixia och 1 okt 
2016 startade vi elhandel under varu-
märket Södra Hallands Kraft.  

ROGER LEANDERSSON, 52 
GATLJUSMONTÖR

Hur länge har du jobbat på SHK? 
– Det blir 20 år nu.

Vad lockade dig till SHK?  
– Bra arbetsplats och bra rykte.

Vad hämtar du energi från?   
– Genom att umgås med familjen och vänner.

HELÉNE HÄGERSTRÖM, 63 
ADMINISTRATION OCH KUNDSERVICE 

Hur länge har du jobbat på SHK? 
– I snart 30 år.

Vad lockade dig till SHK?  
– Gott rykte som en bra arbetsplats,  

arbetsuppgifterna passade bra med mina  
tidigare erfarenheter.

Vad hämtar du energi från?    
 – Jag spelar golf, tycker om att röra på mig med  

jogging och spinning. Resor, vänner, barn  
och barnbarn.
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Vi har investerat  
ca 400 msek i elnätet  
de senaste 10 åren 
Detta har avsevärt minskat våra av-
brottstider vid storm. Nätverksamheten 
har en omsättning på ca 120 miljoner  
kronor. Södra Hallands Kraft är ett kund-
ägt företag, vilket innebär att allt vi 
tjänar går tillbaka till att förnya vårt nät 
och ansluta nya kunder som flyttar till 
området.

Höjning av nätavgiften 
Den 1 mars justerar vi priset på din nätavgift 
med ca 6%. För en normalstor villa motsva-
rar det en höjning med ca 26 kr/mån (inkl 
moms). Genom elnätsavgiften finansierar vi 
ett elnät med långsiktigt hög kvalitet, för att 
vi så störningsfritt och effektivt som möjligt 
ska kunna leverera el till dig. 

Av 2019 års prishöjning, skickas mer än hälften vidare till 
Svenska Kraftnät och E.ON Regionnät som äger svenska 
stamnätet respektive regionnätet, som vi måste vara 
anslutna till.

För mer information, se vår hemsida  
eller kontakta Kundservice. 

 

JOHAN HALLBERG, 42 ÅR 
TEKNISK SÄLJARE FÖRETAGS-EL, SOLCELLER OCH LADDBOXAR

Hur länge har du jobbat på SHK? 
– Sedan 1 mars 2018.

Vad lockade dig till SHK?  
– Utmaningen med ett nytt område.  

Närheten till jobbet och distriktet. Möjligheten  
att vara med från ax till limpa.

Vad är det bästa med jobbet? 
– Mötet med kunden. Att få sälja en lösning  
som jag kan stå för. Relationerna som skapas  

mellan SHK, mig själv och kunden.

Vad hämtar du energi från?    
– På sommaren blir det från fotboll, golf och  

trädgården. På vintern från fotboll och gymmet,  
tillsammans med all energi jag får från min familj.

Ändring i avtalsvillkoren
Vår verksamhet styrs av branschens allmänna villkor och bestämmelser.

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens 
om en revidering av allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder på 
elhandels- och elnätsområdet. 

Revideringen innebär att bestämmelsen om personuppgiftshantering 
har utgått i samtliga villkor, då den inte längre är aktuell då den  
ersatts av den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR).  
De nya villkoren börjar gälla 1 april 2019.

För mer information, se vår hemsida  
eller kontakta Kundservice.

 

Kontakta oss
Södra Hallands Kraft Ek förening
Box 63, 312 21 Laholm
Besök Timmervägen 1, Vallberga
Kundservice 0430 480 90
Växel 0430 480 00
Felanmälan 0430 480 48
info@sodrahallandskraft.se
www.sodrahallandskraft.se
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